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ست جمهوری   ریا
کشور سازمان ربانمه و بودجه   

ب  ستان  یت و ربانمه رزیی ا شهرسازمان مدری و  

 "ايهاي منطقهتهیه حساب "بیانیه توافقنامه سطح خدمت 

 

 مقدمه  -1

های مختلف اقتصادی همانند کشاورزی، شکار، ای استان در رشته فعالیتهای منطقهعات مورد نیاز تدوین حسابالتهیه آمارها و اط

 .گیردها، ادارات و واحدهای استانی صورت میها، سازمانآموزش، دولت و ... از طریق تعامل با دستگاه

 

 هدف  -2

تهیه "هدف از توافقنامه سطح خدمت این است که در راستای توجه به اصل مشتری مداری و به منظور ارائه با کیفیت خدمت 

 "مرکز آمار ایران" کیفیت تحویل خدمت مذکور برای ،بوشهرمه ریزی استان توسط سازمان مدیریت و برنا "ایهای منطقهحساب

 .گیرد مورد توافق قرار

 

 مسئولیت -3

 :ارائه دهد کند که خدمت مذکور را به ترتیب زیرموافقت می بوشهرسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

 ای جهت شناخت نواقصهای منطقهبررسی گزارشات سال گذشته توسط کارشناسان گروه حساب 

 های ارسالی از سوی مرکز آمار ایرانها و فایلمطالعه دستورالعمل 

 ساوانا بوشهرعات آماری استان العات در سامانه اطالطراحی جداول مورد نیاز جهت اخذ اط 

 عاتالها جهت اخذ اطارسال جداول آماری به دستگاه 

 عاتالاطهای اجرائی جهت اخذ هماهنگی با نمایندگان دستگاه 

 (های مالی دارندهایی که نیاز به صورتبرای گزارش)های اجرائی مورد نظر های مالی از دستگاهاخذ صورت 
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 (نیازمند آمارگیری در سطح)های مود نظر آمارگیری از رشته فعالیت 

 های اجرائیعات از دستگاهالاخذ اط 

  ایهای منطقهحساببررسی و بازبینی کارشناسی کلیه جداول توسط کارشناسان گروه 

 بارگذاری جداول در سامانه ساوانا مرکز آمار ایران به آدرس  http://economic.sci.org.ir 

 

 تعهدات متقابل خدمت گیرنده و سازمان -4

آوری آمار و مکلف است در بازه زمانی مشخص شده توسط مرکز آمار ایران به جمع بوشهرسازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 

 .ها بپردازدتحلیل آن به انتشار آن های اجرایی مختلف پرداخته و پس از بررسی وعات به صورت ثبتی از طریق دستگاهالاط

 

 هاي درخواست / ارائه خدمتسامانه -5

                                           بوشهرعات آماری استان السامانه اط

 amar.org.irن                                                            درگاه ملی آمار ایرا

 

 زم براي دریافت خدمتالارک مد -6

های معرفی از طریق سامانهین بوده و الغ رسمی مرکز آمار ایران برای این خدمت مورد نیاز است. دسترسی به خدمت به صورت آنالاب

 .باشدم خاص نمیالپذیرد و نیازمند استعباشد. انجام این خدمت در طی سال صورت میشده در دسترس می

 

 

 ها ها و پرداختهزینه -7

 .باشدارائه خدمت به صورت رایگان می

http://economic.sci.org.ir/
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 دوره عملکرد -8

 .اعتبار داردحیه آن صادر نگردیده، الاین توافقنامه سطح خدمت تا زمانی که اص

 

 خاتمه توافقنامه -9

ع قبلی موضوع خاتمه توافقنامه الچنانچه به تشخیص ریاست سازمان و مقام مسئول ضرورت خاتمه توافقنامه مد نظر قرارگیرد، با اط

 .گردداعالم می

 

 علی درویشی

 رییس سازمان


